Kursus
i
ledelse
med individuel sparring og rådgivning
Styrk din lederrolle og bliv en del af et stærkt netværk
På dette ledelseskursus får du først og fremmest individuel ledelsesrådgivning i praksis. Du vil udbygge din viden og forståelse for ledelse
gennem praksisorienterede ledelsesteorier og -metoder og faglige
sammenhænge. Vi sætter fokus på ledelse i praksis på en professionel
måde, og arbejder med værktøjer til at reflektere over organisationsændringer og menneskelige udfordringer. Undervejs byder kurset på
personlig og ledelsesmæssig udvikling, hvor du samtidig vil opbygge et
aktivit ledernetværk med de øvrige deltagere.

Inden opstart:

Lederportræt

Individuel samtale
mellem dig og
underviser med fokus på
netop din udvikling.

30. oktober 2019
Forandringsledelse
• Intro til gruppen
• Inddragelse af
medarbejdere
• Fokus på ledelsesopgaven.

Hvem deltager?

Kurset henvender sig til dem, der har personaleansvar i landbruget eller i
andre relaterede erhverv som maskinstationer eller entreprenørvirksomheder. Du skal have erfaring med ledelse fra landbrug eller lignende.

6. november 2019

Hvad er dit udbytte?

• Ledelsesteorier og
-metoder
• Kulturforståelse
• Personlig udvikling

Kurset er specielt målrettet de ledelsesmæssige problemstillinger, der er
i landbruget. Du får kortlagt din individuelle udviklingsplan og personlige
ledelsestræning. Du vil derudover kunne:
• udvikle, motivere og lede dine medarbejdere - danske som udenlandske
• give medarbejderne feedback og øge deres trivsel
• håndtere konflikter
• planlægge, prioritere og uddelegere hverdagens opgaver.
• bruge relevante værktøjer, når du præsenterer budskaber og problemstillinger for dine medarbejdere
• rådgivningsopfølgning ude på virksomheden ved besøg af underviser.
For at sikre dig et stort udbytte arbejder du undervejs med emner, som har
relevans for din virksomhed ved at bruge det, du lærer fra kurset.

Hvor og hvornår?

Undervisningen vil finde sted både hos LandboSyd i Aabenraa,
SvineRådgivningen i Herning samt hos MI i Vejle.
Kurset finder sted over fire dage i perioden 30. oktober-4. december 2019
alle dage fra klokken 9.30-15.00. Forud for kurset og som opfølgning efter
kurset afholder en af underviserne en individuel samtale med dig.

Hvad koster det?

Kursusforløb over fire dage inkl. forplejning plus personligt interview med
individuelt lederportræt og opfølgende rådgivningsbesøg koster 16.695 kr.
ekskl. moms pr. deltager. Der er begrænset antal pladser.

Hvor tilmelder jeg mig?

Hos LandboSyd på 7436 5000 eller på landbosyd.dk/kalender.

klik her og se film med underviserne

Martin Krusborg Jakobsen
Rådgiver, ledelse &
forretningsudvikling
mail: mkj@sraad.dk
tlf.: 2992 5697

Kulturforskelle og
kompetencer

20. november 2019

Konflikthåndtering

• Trivsel og
kommunikation
• 1:1 samtaler og
feedback
• Synergier i teams
4. december 2019

Strategier

Vi runder af med
caseopgave og
implementering i din
virksomhed tilpasset din strategi!

Efter kurset:

Opfølgning

Individuel, rådgivende
samtale mellem dig og
underviser.

Christian Duborg
HR-rådgiver
mail: cdu@landbosyd.dk
tlf.: 6122 2377

